Fundacja Skarbowości
im. Jana Pawła II

„Naród, który nie zna swojej przeszłości,
jest narodem bez przyszłości.”
św. Jan Paweł II

św. Jan Paweł II

REGULAMIN
VIII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży do lat 16
pt. WOLNOŚĆ JEST W NAS! DUMNI ZE SWOJEJ NIEPODLEGŁEJ!
pod Patronatem Honorowym
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z udziałem dzieci i młodzieży ze wspólnot polonijnych całego świata

Tytuł konkursu nawiązuje do nauczania św. Jana Pawła II, patrona Fundacji, który swoją Ojczyznę darzył miłością
szczególną, a do swoich rodaków mówił:
„Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich tysiącleci. Jest matką, która
wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.”
Papież – Polak podkreślał wielokrotnie jak wielkie znaczenie dla budowania silnego i suwerennego Państwa ma
poczucie tożsamości narodowej opartej o wartości, znajomość historii i doświadczenia przodków, którzy dążyli przez
wieki do niepodległości, którą możemy się dzisiaj cieszyć oraz do zbudowania Państwa, z którego możemy być
obecnie dumni.
Św. Jan Paweł II powtarzał jednak, że ta „Wolność jest nam nie tylko dana, ale i zadana” i należy ja nieustannie
pielęgnować także tu i teraz dla nas oraz przyszłych pokoleń Polaków.
Kierowani tymi ideami pragniemy, aby uczestnicy konkursu poprzez twórczość plastyczną wyrazili swoją miłość
do Ojczyzny, podziw dla znaczących w dziejach Polski postaci lub wydarzeń historycznych oraz szacunek do
symboli narodowych: biało - czerwonej flagi i orła białego.
REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II
2.

Konkurs zorganizowany został w ramach autorskiego projektu Fundacji Skarbowości
Skarbowcy dla Niepodległej 1918/19 – 2018/19 w 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości
oraz 100.Rocznice utworzenia Skarbowości

3. Celem Konkursu jest:
a. wyrażenie poprzez twórczość plastyczną
- miłości do Ojczyzny, tożsamości i przynależności narodowej
- szacunku do symboli narodowych: biało - czerwonej flagi i orła białego
- podziwu dla znaczących postaci lub wydarzeń historycznych
b.

podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz pielęgnowanie
polskości i rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

c. promocja Polski poza jej granicami jako państwa o silnej, wyrazistej tożsamości
narodowej z piękną historią i wybitnymi postaciami, które miały wpływ na losy naszego
kraju, Europy i całego świata.
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4. Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży do lat 16 w 5 kategoriach wiekowych:
a. Dzieci do 6 lat /3 nagrody główne i 3 wyróżnienia
b. Dzieci od 7 do 9 lat /3 nagrody główne i 3 wyróżnienia
c. Dzieci od 10 do lat 12 /3 nagrody główne i 3 wyróżnienia
d. Dzieci od 13 do lat 16 /3 nagrody główne i 3 wyróżnienia
e. Dzieci z niepełnosprawnością do lat 16 /3 nagrody główne i 3 wyróżnienia

5.

Format pracy: A3

6. Technika: dowolna
7. Prace konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa składająca się z profesjonalistów artystów plastyków, którzy w ocenie pracy będą brać pod uwagę przede wszystkim:
a. oryginalność realizacji tematu

b. samodzielność wykonania pracy
c. wkład pracy własnej
d. estetykę wykonania
8. Aby zgłosić pracę do Konkursu należy:

a. Wypełnić FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY online, który będzie dostępny na stronie
internetowej Fundacji od 1 października 2018

www.fundacjaskarbowosci.pl

b. Wydrukować METRYCZKĘ PRACY KONKURSOWEJ, która wygeneruje się
automatycznie po wypełnieniu FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO online.

c. Nakleić METRYCZKĘ na odwrocie pracy konkursowej.
d. Przesłać pracę konkursową do 11 listopada 2018 na adres siedziby Fundacji
/liczy się data stempla pocztowego/:

Fundacja Skarbowości im. Jana Pawła II
ul. Dworcowa 12/5
85-010 Bydgoszcz
Polska Tel.: + 48 608 343 475 / nr tel. dla poczty kurierskiej/
9.

Prace nadesłane po 11 listopada 2018 nie wezmą udziału w Konkursie z przyczyn formalnych
/liczy się data stempla pocztowego/.

10. Prace, które nie będą zawierały na odwrocie METRYCZKI wygenerowanej w wyniku wypełnienia
FORMULARZA KONKURSOWEGO online, nie wezmą udziału w Konkursie z przyczyn formalnych.
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11. Wyniki Konkursu: Wszyscy uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach drogą
mailową. Wyniki zostaną ogłoszone również na stronie internetowej Fundacji oraz na FB
Fundacji w terminie: listopad-grudzień br.
12. Nagrody: Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni drogą mailową o nagrodach oraz sposobie
ich wręczenia
/w zestawie nagród głównych m.in. obóz żeglarski w Chorwacji zorganizowany specjalnie dla Laureatów Konkursu przez Chrześcijańską
Szkołę Pod Żaglami w ośrodku własnym CSPZ http://www.cspz.pl/ https://web.facebook.com/cspzpl/?_rdc=1&_rdr

13. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają potwierdzenie udziału w Konkursie w postaci dyplomu
w formie elektronicznej przesłanego na adres mailowy wskazany w FORMULARZU
ZGŁOSZENIOWYM
14. Fundacja zastrzega sobie prawo do dysponowania pracami nadesłanymi na Konkurs i
wykorzystania ich:
a. w materiałach promocyjnych Fundacji
b. w mediach społecznościowych Fundacji
c. w publikacjach Fundacji, m.in. w:
- Kwartalniku Fundacji Skarbowości My Skarbowcy
- Księdze Pamiątkowej pt. Skarbowcy dla Niepodległej
Integracja Skarbowców wokół projektów inspirowanych nauczaniem św. Jana Pawła II
realizowanych przez Fundację Skarbowości im. Jana Pawła II na przestrzeni 20 lat działalności

d. podczas wystaw organizowanych w związku z obchodami 100.Rocznicy Odzyskania
Niepodległości oraz 100. Rocznicy utworzenia Skarbowości
e. podczas kampanii dobroczynnych i aukcji charytatywnych organizowanych na rzecz
wsparcia ciężko chorych Podopiecznych Fundacji.
15. Udział w Konkursie wymaga wypełnienia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO online /pkt. 7;a,b
Regulaminu/, który zawiera wszystkie niezbędne, wymagane prawnie informacje oraz zgody wg.
wymagań RODO.
16. Fundacja Skarbowości zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
Zapraszamy serdecznie do udziału w Konkursie! Życzymy powodzenia!

Koordynator projektu:

Prezes Fundacji Skarbowości
im. Jana Pawła II

Magdalena Dworska
Dyrektor ds. fundraisingu, PR
magdadworska@fundacjaskarbowosci.pl
biuro@fundacjaskarbowosci.pl
FB Fundacji Skarbowości
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